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Hållbar utveckling
Region Kalmar län ska vara en samlande kraft för länets utveckling. Hållbarhet och innovationsförmåga ska bidra till tillväxt såväl i länet som i egen verksamhet. På så sätt bidrar
vi till att förverkliga vår vision – Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Begreppet hållbar utveckling kan sammanfattas med att en
generation inte får ta från en annan för att klara sina åtaganden. Traditionellt utgörs hållbar utveckling av tre olika
dimensioner: ekonomisk, miljömässig och social. Det behövs alltid en medvetenhet om och ett samtal kring hur de
tre dimensionerna är beroende av och påverkar varandra.
Denna verksamhetsplan beskriver hur Region Kalmar län
arbetar med hållbar utveckling. Planens fokusområden är
miljö, folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och barnrätt.

Social

Miljömässig

Ekonomisk

Lagar och andra krav
Vi lever upp till lagstiftning och andra krav som ställs på vår
organisation genom att vi arbetar systematiskt, sätter tydliga mål och följer upp vårt hållbarhetsarbete kontinuerligt.
Organisation och ansvar
Region Kalmar län ansvarar för att samordna arbetet för en
hållbar regional utveckling i länet. Detta arbete bedrivs i
nära samverkan med andra aktörer, såväl inom som utanför
länets gränser.
I den egna organisationen är varje verksamhets ansvarig
för att följa gällande lagstiftning och andra krav. Verksamheternas mål bidrar till Region Kalmar läns övergripande
hållbarhetsmål. Respektive förvaltning säkerställer att
tillräckliga resurser avsätts för hållbarhetsarbetet. För att
samordna och stötta arbetet finns strategiska stödfunktioner: Samordning av miljö- och hållbarhetsarbetet ligger
hos Regionstab Hållbarhet och Säkerhet. Strategisk stödfunktion för barnrätt finns inom Regionstab Samordning
hälso- och sjukvård. Stödfunktioner för folkhälsa, jämställdhet och jämlikhet finns inom Regional utvecklingsförvaltning. Utöver strategiska stödfunktioner finns lokala hållbarhetsombud till stöd för verksamhetens chefer.
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Kompetens och samverkan - Kraften hos många!
Största genomslagskraften får hållbarhetsarbetet när det
sker genom intern samverkan och med fokus på ständiga
förbättringar. Även samverkan med externa aktörer t..ex.
universitet, näringsliv och kommuner är viktig för att utvecklas och tillsammans finna lösningar i enlighet med nationella och regionala mål och åtaganden.

Från Agenda 2030 till genomförande i
Region Kalmar län
Globala målen - Agenda 2030
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre saker år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska
ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.
Genom de globala målen för hållbar utveckling kan det här
uppnås och det har konkretiserats i Agenda 2030. Agenda
2030 gäller såväl nationellt som regionalt. Region Kalmar läns
bidrag finns beskrivet på sidan 4. Regional samverkan kring
Agenda 2030 är viktig varför Region Kalmar län tillsammans
med Länsstyrelsen har instiftat ett Agenda 2030-råd där samtliga kommuner ingår.
Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Länets regionala utvecklingsstrategi Klimat att växa i är regionens gemensamma målbild och inriktningen för utvecklingen av Kalmar län fram till år 2030. År 2030 är Kalmar län
en hållbar region där människor växer och där företag och
organisationer etablerar sig och utvecklas. Syftet med RUS
är att skapa livskvalitet för invånarna och en hållbar samhällsutveckling, inom ramen för ekologins gränser och med
en stark ekonomi som medel. För att alla länets aktörer ska
kraftsamla mot ett gemensamt mål finns den gemensamt
beslutade målbilden Klimat att växa i. De 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 utgör ramen för utvecklingsarbetet.

Målbilden Klimat att växa i mynnar ut i fyra prioriterade utvecklingsområden med tillhörande strategier:
 Delaktighet, hälsa och välbefinnande.
 God miljö för barn och unga.
 Hållbar samhällsplanering.
 Stärkt konkurrenskraft.
I den regionala utvecklingsstrategin finns också tre övergripande perspektiv: kompetensförsörjning, digital omställning och internationalisering.
Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin är
ett ansvar som vilar på många aktörer. Utifrån olika uppdrag
ska alla aktörer i länet bidra till att göra Kalmar län till en
plats där människor, företag och organisationer kan växa på
ett hållbart sätt. RUSen gäller länet som geografisk enhet
och konkretiseras i ett antal tematiska handlingsprogram.
Regionplanen är Region Kalmar läns övergripande styrdokument. I denna fastställs vision, policy och strategiska mål
för kommande treårsperiod. Planen överför politiska beslut
till handling och binder samman visionen “Tillsammans för
ett friskare, tryggare och rikare liv”, strategiska mål och
operativ verksamhet.

För att förverkliga övergripande mål och strategier finns
olika styrdokument för det interna arbetet. t.ex.
 Handlingsplan - Barnrätt för varje barns bästa
 Handlingsplan Jämställdhetsintegrering
 Handlingsplan våld i nära relationer
 Handlingsplan för att motverka könsstympning samt
upptäcka och hjälpa könsstympade flickor och kvinnor
 Klimatstrategi för Region Kalmar län
 Kemikaliestrategi för Region Kalmar län
Region Kalmar län arbetar systematiskt med miljöledning
och i verksamheten finns både certifierade och miljödiplomerade verksamheter.
Uppföljning
Arbetet med hållbarhetsfrågorna inom det regionala utvecklingsansvaret följs upp i samband med RUS.
Uppföljning av aktiviteter och mål inom Region Kalmar läns
verksamheter görs i enlighet med fastställda handlingsplaner. I årsredovisningen sammanställs vidtagna åtgärder och resultat på en övergripande nivå, bland annat i en
separat miljöredovisning. Fakta och statistik om länets utveckling och de utmaningar som finns går att läsa mer om i
Kunskapsunderlaget, www.regionkalmar.se.
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Globala målen för hållbarhet

Region Kalmar läns bidrag till Agenda 2030

n Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska.
Vi ska säkerställa att våra invånare har makt och inflytande
över sin hälsa och behandling och att den utbildning och
kollektivtrafik vi erbjuder ska vara tillgänglig för alla. Tillsammans med länets kommuner arbetar vi för att socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola i Kalmar län ska ha
gemensamma mål och samsyn kring hur vi gemensamt kan
arbeta för att skapa en god och jämlik hälsa för invånarna.
Vi verkar också för att länets invånare får lika rätt till grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser – till
jobb och näringsliv.

n Ingen hunger

Vi ska verka för en hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder och för att utveckla regio
nens infrastruktur. Vi bidrar också genom att uppmuntra
och informera om hur man uppnår en bättre kosthållning
exempelvis via våra livsstilsjuksköterskor och kom-igångsatsningar, men även inom äldresatsningar med god mat
och näring. Vi jobbar med att minska vårt matsvinn och öka
andelen ekologiska och klimatsmarta livsmedel i våra egna
verksamheter.
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n Hälsa och välbefinnande

Vi står för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård som syftar till ökad hälsa och välbefinnande genom en säker och
tillgänglig hälso- och sjukvård samt tandvård. Detta både
inom Region Kalmar län och tillsammans med länets kommuner. Målet är att patienten genom egenvård ska främja
sin hälsa. Vi bidrar även genom vårt folkhälsoarbete med
fokus på levnadsvanor t.ex. ett tobaksfritt län 2025 och
ökad fysisk aktivitet. Vi arbetar för att främja psykisk hälsa
för länets invånare och för en sömlös vård med patienten i
fokus. Ett annat viktigt bidrag är arbetet för minskad antibiotikaresistens. Vi ska även verka för en transportinfrastruktur och planering som leder till färre olyckor.

n God utbildning för alla

Vi har ett övergripande ansvar och nationellt uppdrag för
länets kompetensförsörjning. Handlingsprogrammet för
kompetensförsörjning utgör grunden för ett gemensamt,
långsiktigt arbete med insatser för att matcha arbetsmarknadens behov av utbildning och kompetens i länet. Inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de
viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i
varje samhälle. Våra folkhögskolor är en del av länets kompetensförsörjning och spelar en stor roll för folkbildning,
integration och som utbildningsaktör för det professionella
kulturlivet.

n Jämställdhet

Vi bidrar till att kvinnor och män, flickor och pojkar ges lika
möjligheter till makt och inflytande, rättigheter och skyldigheter. Lika villkor för ersättning, föräldraledighet, utbildning, möjlighet till ledarskap på alla beslutsnivåer i vår
verksamhet och att våra invånare får samma möjligheter
och förutsättningar till delaktighet. Ekonomiska resurser
ska fördelas på ett jämställt sätt.

n Rent vatten och sanitet

Vi ska verka för en effektiv vattenanvändning, en säker vattenförsörjning och en förbättrad vattenkvalité i länet. Detta
sker bl.a. genom arbetet med integrerad vattenförvaltning av länets vattenresurser såsom t.ex. vattenplanering,
vattenråd och projekt. Vi arbetar för att minska vårt eget
nyttjande av vatten som resurs. Genom att ställa krav vid
upphandling och följa rutiner för avfallshantering säkerställer vi att läkemedelsrester, mikroplaster och kemikalier inte
hamnar i avloppsvattnet i onödan.

n Hållbar energi för alla

Vi ska arbeta för en effektivare energianvändning och en
ökad andel förnybar energi samt stötta forskning, teknik
och investeringar för ren energi. Vi väljer förnyelsebar el i
våra egenägda fastigheter och försörjer verksamheten
med ren förnyelsebar energi. På så vis bidrar vi till energi
utan utsläpp av hälsofarliga partiklar. Hushållning med energi är viktig i våra lokaler och vid inköp av t.ex. medicinteknisk utrustning.

n Anständiga arbetsvillkor för alla och ekonomisk tillväxt

Vi verkar för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i Kalmar län och främjar ekonomisk produktivitet genom t.ex. innovation och förbättrad resurseffektivitet. Vi ska hushålla med skattemedel på ett ansvarsfullt sätt.
Vi ska erbjuda anständiga arbetsvillkor för alla medarbetare
och främja ungas anställning, utbildning och praktik. Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö för alla och vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare.

n Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi ska bidra till inkluderande infrastrukturer samt till ökad
hållbarhet inom industri och infrastruktur. Vi ska också uppmuntra forskning och innovation. Vi ska verka för att öka
tillgången till informations- och kommunikationsteknik och
göra den tillgänglig för våra invånare.

n Minskad ojämlikhet

Vi ska erbjuda invånarna en rättvis tillgång till service och till
förhållanden som främjar en god hälsa, exempelvis utbildning, arbete och kollektivtrafik. Vi ska erbjuda jämlik hälso- och sjukvård där alla får vård utifrån sina behov och att
vården håller en god kvalitet oavsett vem som är patient.
Patientens vårdbehov ska mötas på bästa sätt, kompetensmässigt och geografiskt.

n Hållbara städer och samhällen

Vi ska främja nationell och regional utvecklingsplanering
samt hållbara transportsystem som är tillgängliga för alla.
Vi ska också bidra till att skydda länets kultur- och naturarv.
En samhällsplanering som stödjer befolkningens hälsa är
en viktig utgångspunkt i arbetet för en jämlik hälsa. Region
Kalmar läns byggnader och kollektivtrafik ska vara inkluderande, trygga, säkra och hållbara. Vi bidrar till hållbart
byggande, och bebyggda miljöer som rymmer fungerande
grön infrastruktur och hållbar planering av kollektivtrafiken.
I detta arbete ställs särskild uppmärksamhet på behoven
hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer
med funktionsnedsättning samt äldre personer.

n Hållbar konsumtion och produktion

Vi ska verka för en hållbar konsumtion och produktion i hela
länet, liksom för en hållbar förvaltning och användning av
naturresurser, minskade avfallsmängder och en ansvarsfull hantering av kemikalier. Detta sker genom att vi strävar
efter att minska miljö- och hälsofarliga ämnen i produkter,
förebygga uppkomsten av avfall och öka andelen avfall till
återvinning. Ett led i detta arbete är att ställa relevanta krav
vid upphandling av produkter, tjänster och byggnation.

n Bekämpa klimatförändringen

Vi ska bidra till minskad klimatpåverkan samt bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Bidrag till detta
är exempelvis arbetet med fossilfria transporter förnyelsebar el och minskade utsläpp av lustgas. Vi arbetar också
med att se över behov av att anpassa vår verksamhet och
stötta regionen för ett förändrat klimat, det sker t.ex. genom in formationsinsatser till innevånare, se över kylbehov i
våra lokaler samt åtgärder för att klara extrema väder.

n Hav och marina resurser

Vi jobbar för att förebygga och avsevärt minska alla slags
föroreningar i havet. Vi ska också verka för att öka den ekonomiska nyttan av hållbar hantering av marina resurser.
Genom goda avfallsrutiner minskar vi utsläpp av skadliga
kemikalier, mikroplaster och läkemedel i avlopp. Genom att
ställa krav i upphandling av fisk bidrar vi till hållbara fiskemetoder och livskraftiga bestånd.

n Ekosystem och biologisk mångfald

Vi ska verka för att skydda, bevara och restaurera den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. Vi ska också
främja ett hållbart nyttjande av ekosystem på land och i
vatten. Upphandlingar och egna byggnationer ska genomföras och upprättas på ett hållbart sätt och utan att undergräva biologisk mångfald. Exempel är på detta är dämmet
vid länssjukhuset och våra gröna sedumtak.
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n Fredliga och inkluderande samhällen

Vi bidrar till fredliga och inkluderande samhällen genom att
leva våra värderingar öppet, engagerat och kunnigt. Ett bra
bemötande internt och externt är självklart för att bidra till
ett öppet samhälle. Vi ska vara uppmärksamma i vår verksamhet, och i kontakt med invånare när det gäller alla typer
av våld, övergrepp och utnyttjande av alla former. Vi motarbetar alla former av diskriminering.

n Genomförande och globalt partnerskap

Vi jobbar för att främja utveckling, överföring och spridning
av goda exempel och ny teknik. Erfarenhetsutbyte med
regioner, näringsliv, offentliga aktörer, organisationer och
universitet både inom Sverige och internationellt är av stor
vikt för utveckling av vår verksamhet.

Miljön är grundförutsättningar för hållbar tillväxt och långsiktig samhällsutveckling
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Mål och aktiviteter 2020-2022
Utöver gemensamma regionala målsättningar finns ett antal mål, mått och aktiviteter som styr Region Kalmar läns
påverkan för en hållbar utveckling. Region Kalmar län ska under 2020-2022 arbeta för att bidra till 6 övergripande
mål genom ett antal prioriterade aktiviteter, såväl inom verksamheten som regionalt.

Mål 1: Främja hälsa
Region Kalmar län ska arbeta för att stärka hälsan hos länets
invånare. All hälso- och sjukvård ska ha ett hälsofrämjande
och sjukdomsförebyggande perspektiv. Vi ska på ett systematiskt och hållbart sätt bidra till en bättre och mer jämlik
folkhälsa genom att arbeta med tobaksprevention, fysiskt
aktiva invånare, psykisk hälsa, jämställd och jämlik hälsa
samt våld i nära relationer. Region Kalmar län ska ge förutsättningar och inspiration att på ett glädjefullt sätt välja
en hållbar och hälsosam livsstil. Främja hälsa handlar även
om att minska den sammanlagda exponeringen av kemiska
ämnen som är skadliga för människor och miljö.
Ur regionalt perspektiv:
Tillsammans med externa aktörer som länets kommuner,
bildningsförbund och det lokala kultur-, fritid-, och föreningslivet vill vi inspirera till mer fysisk aktivitet och ett friskare liv. Region Kalmar län följer hälsan i befolkningen inom
olika samverkansformer. Genom samverkan mellan kommuner och region kring indikatorer från Strategi för hälsa,
främjas hälsa och ohälsa förebyggs. Samverkansfokus ligger på barn och unga, äldre, missbruk och beroende samt
psykisk hälsa.

Vi behöver öka regionens kunskap och beredskap för att
på ett miljöriktigt och konkurrenskraftigt sätt kunna möta
framtida samhällskrav. Vi ska arbeta för minskade halter och
riktigt omhändertagande av särskilt farliga ämnen såväl i
miljöer som i produkter och avfall, samt utveckla vardagsprodukter utan, eller med låga halter av skadliga eller farliga ämnen.
 Erbjuda länets gymnasieskolor att anta Tobaksfri
utmaning.
 Öka medvetenheten om betydelsen av att röra på sig.
 Arbeta för att få fler barn och unga i rörelse.
 Verka för att få fler att cykla.
 Erbjuda kommuner och föreningar att delta i Sund Smart
Stark Senior.
 Fortsätta länets utbildningssatsning på MHFA (mental
health first aid) efter utvärdering av tidigare utbildningsinsatser.
 Delta i Miljöhälsoenkät 2020 (inriktning barn) som en del i
att följa upp Region Kalmar läns arbete med miljöfaktorer
för hälsan.
 Införa och utvärdera Youth aware of Mental health (YAM)
i pilotkommunerna Nybro, Västervik, Emmaboda, Högsby och Kalmar.
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I egen verksamhet:
En ökad kunskap kring hållbarhet är avgörande för att Region Kalmar län som verksamhetsutövare och stor samhällsaktör ska kunna ta ansvar och bidra till hållbar utveckling
och främja hälsa hos medarbetare, patient, invånare.
På alla hälsocentraler finns en livsstilsmottagning som kan
ger råd och stöd till den som vill förändra vanor kring mat,
tobak, fysisk aktivitet, alkohol, sömn och stress. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård arbetar genom att inspirera
och motivera så att invånarna med egen kraft enkelt hittar
verktyg för att komma igång och prioritera sin hälsa och
livsstil, vilket samtidigt tydliggör regionen som en hälsoaktör. Detta ligger i linje med omställningen till nära vård.
Antibiotikaresistens är en utmaning som lyfts kopplat till
Agenda 2030 och där arbetet fortsätter. Spridningen av
hälso- och miljöfarliga ämnen i de egna verksamheterna
ska minska. Kemiska produkter och varor som innehåller
farliga ämnen ska undvikas vid upphandling och inköp.
Ökade kunskaper om läkemedels miljöpåverkan ska leda
till att miljöhänsyn tas vid val av läkemedel i samband med
upphandling och förskrivning. Mat som produceras ska i
huvudsak baseras på ekologiska råvaror.
 Arbetar för ökade preventiva insatser i arbetet för en god
och nära vård.
 Införa riktade hälsosamtal för 40-, 50- och 60 åringar.
 Öka kunskapen bland alla medarbetare genom att den
obligatoriska e- utbildning inom miljö och hållbarhet genomförs.
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 Årlig utbildning för verksamheternas hållbarhetsombud
och gröna kortet till verksamhetens chefer.
 Utbildning i kemikalieverktyget iChemistry ska erbjudas
via Kompetensportalen.
 Årlig kemikalieinventering och riskbedömningar ska genomföras i våra verksamheter.
 Bibehålla antalet miljödiplomerade och certifierade enheter i våra verksamheter.
 Servera hälsofrämjande, klimatsmart och ekologisk mat
vid våra sjukhus och folkhögskolor.
 Mängden förskrivning av antibiotika ska minska så vi på
lång sikt når målet 250 förskrivna recept per 1000 invånare.
 Den totala förbrukningen av kinoloner ska minska.
 Väga in miljöaspekter vid val av rekommenderade läkemedel.
 Broschyren om läkemedel som avfall ska översättas på
flera språk.
 Riktade informationsinsatser gällande miljöpåverkan från
diklofenak i salvor.
 Jobba förebyggande med sammanhållna och personcentrerade vårdförlopp.
 Diskutera levnadsvanor i patientmötet.
 Införa preventiv åtgärd att vara alkoholfri och tobaksfri
före operation.
 Öka kunskap om könsstympning.
 Införa tobaksfria sjukhusområden.

Mål 2: Varje barns bästa
Från 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag - barnrättslagen. Fyra av konventionens artiklar anses vara de
grundläggande principerna. Det är principen om barnets
bästa, barns rätt till inflytande, att varje barn har rätt till liv
och utveckling och att inget barn får diskrimineras. Barnets
rätt till delaktighet i frågor som berör hen själv består av tre
lika delar: Barnets rätt till information, barnets rätt till att
komma till tals och bli lyssnad på och barnets rätt till inflytande och självbestämmande utifrån ålder och mognad.
Barns och ungas delaktighet är inte viktig bara ur ett
rättssäkerhetsperspektiv utan medför även att de blir mer
motiverade och intresserade i vardagliga situationer och
får mer kontroll över sitt liv. Barnets hälsa och utveckling
främjas av delaktighet.
Ur regionalt perspektiv:
Alla barn är olika och har olika liv, men varje barn har exakt
samma mänskliga rättigheter. I Kalmar län är cirka 20 procent av befolkningen barn, invånare i åldern 0 till 18 år.
Länets unga är framtiden och vår största tillgång. Barn
och unga ska ha en stark röst i samhället, vara delaktiga
och känna att de blir lyssnade på. I gengäld ska ungdomar
kunna uppleva regionen som en bra plats att leva vidare på
eller att så småningom återvända till.
Regionen ska erbjuda ett tryggt liv i en god miljö och en
välfärd som ger förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Tillsammans med kommunerna ska regionen samverka
för en förbättrad hälsa för barn och unga.
 Förebyggande arbete mot missbruk och beroende hos
barn och unga.
 Arbeta för att hälso- och munhälsoundersökningar erbjuds och genomförs i samband med att barn placeras
i Kalmar län .
 Utveckla föräldraskapsstödet i länet.
 Kom igång för fysisk aktivitet.

I egen verksamhet:
Region Kalmar län har som offentlig organisation ett särskilt
ansvar att lyssna på barn och att ta hänsyn till varje barns
bästa. Arbetet för tillämpning av Barnkonventionen är långsiktigt och måste ständigt pågå för ett friskare, tryggare
och rikare liv för barnen i Kalmar län.
I handlingsplan ”Barnrättsarbete för varje barns bästa”
beskrivs hur Region Kalmar län ska omsätta Barnkonventionen i praktisk handling, så att barnperspektivet genomsyrar förhållnings- och arbetssätt i varje verksamhet och i
alla beslutsfattares agerande. Barn som lever i hemförhållanden där våld förekommer bör i möjligaste mån kunna
identifieras i kontakt med vården.
Region Kalmar läns verksamhet ska vara känd, tillgänglig
och anpassad för barn.
 Information ska ges på ett sätt som barn förstår.
 Region Kalmar län ska fatta beslut som rör barn utifrån
barns behov och förutsättningar.
 Region Kalmar län ska ha god kännedom om barns hälsa och
levnadsvillkor.
 Personal inom Region Kalmar län ska ha kunskap i att kunna
identifiera och stötta utsatta barn.
 Beslutsfattare och medarbetare ska ha kunskap om innehållet i FN:s konvention om barnets rättigheter och om
kraven på offentlig verksamhet.
 Verksamheten ska vara utformad så att den ur ett barnperspektiv är fysiskt tillgänglig och trygg.
 Alla berörda enheter skall ha en tydlig och väl förankrad
rutin gällande orosanmälan vid misstanke om barn som
far illa.
 Fortsatt arbete för giftfri sjukvård för barn genom samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Krav på att produkter i barns närmiljö ska vara giftfria.

VERKSAMHETSPLAN HÅLLBARHET | 2020-2022

9

Mål 3: Jämlikt och jämställt
Jämlikhet handlar om att ge lika möjligheter till alla individer och grupper i samhället, oavsett kön, etnicitet, sexuell
läggning, könsidentitet, ålder, funktionalitet och religionstillhörighet samt att skapa förutsättningar till hälsa för
hbtq-personer. Jämställdhet handlar om att uppnå jämlikhet mellan könen kvinnor och män genom att ge kvinnor
och män samma möjligheter att påverka samhället och sina
egna liv.
En god vård och omsorg ska kännetecknas av att den är
personcentrerad, jämlik och säker. Alla människor, oavsett
könsidentitet, har rätt till ett gott omhändertagande.
Ur regionalt perspektiv:
Hälsan är ojämnt fördelad mellan invånarna i regionen. Beroende på var i länet ett barn växer upp och vilken utbildningsnivå som föräldrarna har ger barn olika förutsättningar
till god utbildning och god hälsa. Tillsammans med andra
myndigheter arbetar Region Kalmar län med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, den
regionala strategin för ett jämställt Kalmar län och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering som går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar.
Våld, i alla dess former är ett av de största hoten mot
utveckling både på individuell nivå och samhällsnivå varför alla former av våld i det offentliga och privata rummet
måste avskaffas. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande
samhällsproblem som påverkar kvinnors hela livssituation.
Det ses också en tydlig koppling mellan direkt och indirekt utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa senare
i livet, som förutom mänskligt lidande kostar både samhället och sjukvården stora summor pengar.
 Prova nya arbetsmetoder för utvecklingsinsatser i områden med särskilda utmaningar .
 Arbeta med att identifiera våldsutsatta.

10
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I egen verksamhet:
Region Kalmar län har länge arbetat för ökad jämställdhet.
Riktlinjer i detta arbete är den europeiska deklarationen för
jämställdhet – CEMR, den regionala strategin Ett jämställt
Kalmar län samt Agenda 2030, främst mål 5. Pågående arbete i organisationen är en utbildningssatsning med målet
att nå god kompetens för att uppmärksamma, förebygga
och hjälpa personer som är utsatta för eller har bevittnat
våld i nära relation. Våldsutsattheten gäller oavsett ålder
och könsidentitet. Vi eftersträvar en jämnare könsfördelning på ledande positioner och i arbetsgrupper.
Jämställdhet - aktiviteter
Genomföra aktiviteter kopplade till handlingsplanen för
jämställdhetsintegrering. I detta ingår bl.a.
 Jämställdhetsintegrering inom projektstöd och företagsstöd.
 Kartlägga, analysera och säkerställa jämställdhet i sjukskrivnings – och rehabiliteringsprocesser.
 Grundutbildning i jämställdhetsintegrering för Region
Kalmar läns medarbetare .
 Säkerställa jämställdhetsperspektiv inför politiska beslut.
Jämlikhet - aktiviteter
 Hbtq-diplomering av Region Kalmar läns verksamheter.
 Alla anställda inom Region Kalmar län har rätt att ansöka
om heltidsanställning.
 Utbildning av personal för att kunna ställa frågan om
våldsutsatthet.
 Alla verksamheter inom Region Kalmar län ska ha väl utarbetade rutiner för att identifiera, hantera och erbjuda
ändamålsenlig hjälp till våldsutsatt och barn som bevittnat våld.

Mål 4: Hållbar produktion och
konsumtion
Ur regionalt perspektiv:
Skog, jord och hav är viktiga resurser att nyttja ansvarsfullt
och leva av. I Kalmar län finns stora natur- och kulturmiljövärden som behöver vårdas. Dessa miljöer bidrar till att
skapa förutsättningar för en bra livsmiljö för länets invånare.
Länets grundvatten, sjöar, vattendrag och hav ska ha en
god kvalitet och vi ska hushålla effektivt med vattenresurserna. Vi ska lägga särskild vikt vid vattenförsörjning, samt
vid minskade utsläpp av fosfor, kväve och farliga ämnen till
våra vatten. Nya arbetsmetoder, ny teknik samt samverkan
på lokal, regional och internationell nivå är viktiga delar i arbetet.
Vi ska utveckla regionens bioekonomi och nyttja våra
naturresurser effektivt och hållbart. Vi ska ha kunskap om
och nyttja möjligheterna med cirkulär ekonomi. Genom att
upphandla produkter och tjänster tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet, kan vi få ett bättre genomslag och större påverkan kring miljöförbättrande åtgärder
såväl som sociala och ekonomiska aspekter.
 Arbeta aktivt för god tillgång till vatten med god kvalitet,
bl.a. genom att stötta nya arbetsmetoder, ny teknik, projektutveckling och internationellt samarbete.
 Nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart, bl.a. inom
nätverket för bioekonomi.
 Utveckla den cirkulära ekonomin och delningsekonomin i samverkan med länets aktörer, bl.a. inom projektet
Cirkulär ekonomi i Kalmar och Kronobergs län.
 Integrera hållbarhetsperspektivet vid handläggning av
projekt- och företagsstöd.
 Tillgängliggöra, utveckla och ta tillvara våra unika naturoch kulturmiljöer genom olika insatser.

I egen verksamhet:
Region Kalmar län är med sin omfattande verksamhet länets största arbetsgivare och därmed en betydande aktör
i länet, samt en stor beställare av varor och tjänster. Regionen har i dessa roller betydande påverkans-möjligheter.
Miljömässigt hållbar resursanvändning innebär en god hushållning med vår gemensamma miljö, naturresurser som
vatten och energi samt en verksamhet som bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Förebyggande arbete för
att minska avfallsmängderna ska prioriteras och avfall ska
hanteras utifrån lägsta miljöpåverkan i varje led. Genom en
cirkulär ekonomi främjas hållbar resursanvändning och en
hälsosam miljö.
 Inkludera hållbarhetskriterier i befintlig modell för uppföljning vid upphandling.
 Vid inköp av plastprodukter skall biobaserad plast väljas i
den mån det är möjligt.
 Produkter och varor ska vara fria från mikroplaster och
miljö- och hälsopåverkande ämnen i enlighet med gällande kemikaliestrategi.
 Visualisera miljöpåverkan för olika produkter för att kunna påverka val av mer miljövänliga produkter i upphandlat sortiment.
 Vid inköp av textilier ska förnyelsebara material förespråkas. Bomull ska var ekologisk och fairtrade så långt det
är möjligt.
 Arbeta för att minimera mängden avfall generellt med
ett särskilt fokus på matavfall.
 Livscykelperspektivet ska guida oss i val av produkter och
tjänster för minskad resursförbrukning.
 Stärka kunskap om cirkularitet och upprätta ett cirkulärt
materialflöde.
 Verka för att öka flergångs- istället för engångsmaterial.
 Återvinningen av material och produkter ska öka genom
tydligare krav vid upphandling/inköp och ett väl utbyggt
källsorteringssystem.
 Återbruk av textilier, utrustning och material som kan
komma till nytta i ett nästa led genom avropa upprättade
avtal.
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Mål 5: Minska klimatpåverkan och
fossilberoende
Ur regionalt perspektiv:
Utsläppen av klimatpåverkande gaser från Kalmar län ska
minska, totalt sett och inom alla sektorer. Idag kommer de
största utsläppen från jordbruk, transporter och energiförsörjning vilket gör dessa sektorer till prioriterade områden.
Vi ska också arbeta för att länet ska vara fossilbränslefritt år
2030. Offentlig sektor ska gå före och visa att det är möjligt
att kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt. Utgångspunkten är att arbetet ska leda till minskade utsläpp
av klimatgaser, en effektivare energianvändning och ett
växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. Samtidigt måste vi också börja anpassa samhället till ett framtida
klimat med högre temperaturer och extrema vädersituationer.
 Tillsammans med Länsstyrelsen samordna arbetet inom
Klimatsamverkan Kalmar län.
 Genomföra handlingsprogrammet för en fossilbränslefri
region tillsammans med länets aktörer. I detta ingår bl.a.
Projektledning av Klimatsmarta resor i besöksnäringen
Deltagande i Biogas BOOST, Biogas Research Center
och Drive LBG
Medarrangör av nationell biogaskonferens 2020
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I egen verksamhet:
Genom att minska den totala energianvändningen för fastigheter, verksamheter och transporter ska Region Kalmar
län visa vägen för en resurseffektiv verksamhet och vara
en föregångare i att minimera utsläppen av växthusgaser.
Våra samhällsbetalda resor ska vara fria från fossila bränslen
inom kollektivtrafik, servicefordon och tjänstebilar senast
utgången av 2020. Den klimatpåverkan som verksamheten
direkt och indirekt orsakar ska förebyggas genom minskad
konsumtion, bra produktval och förnybara material.
 Nyttja det digitala för ett minskat resande både i tjänst
och för patient.
 Genomföra uppdraget ”Hållbart resande” med syfte att
ställa om från fossilt till el och biogas samt minska antalet
regionbilar.
 Klimatkompensation för flygresor enligt fastställd strategi.
 Utveckla miljöredovisningen med fler hållbarhetsmått i
enlighet med GRI för att på sikt möta de krav som väntas
på hållbarhetsredovisning i större företag och organisationer.
 Löpande minska utsläppen från vår fondportfölj genom
att aktivt välja klimatsmarta placeringar.
 Ställa krav på fossilfria samhällsbetalda resor i samband
med upphandling. Omfattar ambulanser, budbilar, godstransporter m.m.
 Lokaluppvärmning av egna byggnader är förnyelsebar
och vi ska verka för att även inhyrda externa lokaler ska
vara fossilfria.

Mål 6: Hållbar byggnation och
stadsbildning
Ur regionalt perspektiv:
Genom ökad samverkan i den fysiska planeringen vill vi
åstadkomma en hållbar regionförstoring och möjliggöra
digital kommunikation i hela länet. Då behövs samverkan
inom och utanför länet samt miljömässigt hållbara lösningar. Det handlar om att åstadkomma korta och tidssäkra restider längs de stråk där människor färdas mellan hemmet
och arbetet eller fritidsaktiviteter. Då krävs förbättrade, effektiva och fossilbränslefria transporter. Näringslivets konkurrenskraft är i hög grad också beroende av såväl effektiva
godstransporter som en ökad tillgänglighet. Genom en utbyggd digital infrastruktur ökar vi attraktiviteten såväl som
den sociala sammanhållningen i länet.
 Samverkan i samhällsplanering för att främja mer
rörelse i vardagen.
I egen verksamhet:
Vi ska ha fastigheter och lokaler som är miljömässigt och
hälsomässigt sunda. I samband med ny- eller ombyggnation tar vi hänsyn till materialval, resursförbrukning, effektiv

logistik och biologisk mångfald för en hälsosam och läkande miljö. Vi planerar för god beredskap gällande klimatförändringar och dess effekter.
 Alla nybyggnader ska nå Miljöbyggnad nivå Silver och en
byggnad ska under perioden certifieras.
 För fastigheter som genomgår ny- och ombyggnation
ska användningen av ämnen, kemiska produkter och
varor som innehåller ämnen med miljö- och hälsofarliga
egenskaper, minska och om möjligt undvikas.
 De byggmaterial vi använder ska till 80 procent vara A- eller B-klassade enligt SundaHus.
 Verksamheten ska fortsätta att anpassas till de förändringar som ett varmare klimat innebär, såsom förändrat sjukdomspanorama, värmeböljor, skyfall och höjd havsnivå.
 Vi arbetar för hållbart byggande med infrastruktur som
stödjer solceller, laddstolpar, klimatanpassning samt vatten- och dagvattenhantering.
 Vi ska säkerställa gröna ytor och växtlighet för bibehållen
eller ökad biologisk mångfald vid fastigheter.
 Energieffektivisering av byggnader och system ska fortsätta.
 Öka möjligheten för bra cykelparkeringar.
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